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ANEKS Nr 1 
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 
(21021) zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group uchwałą nr 78/2014 z dnia 25 września 2014 roku  
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Niniejszym aneksem zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 159/2015 z dnia 20 
października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany do Ogólnych 
warunków ubezpieczenia Gospodarstwa Rolnego („OWU”):

1. W § 1 wprowadza się ust. 5 i 6 o następującym brzmieniu:
„5. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek:
1) Ubezpieczający powinien umożliwić Ubezpieczonemu zapoznanie 
się z warunkami ubezpieczenia oraz wszelkimi innymi informacjami 
dotyczącymi praw i obowiązków Ubezpieczonego wynikających z umowy;
2) Ubezpieczony może żądać by COMPENSA udzieliła mu informacji  
o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą 
praw i obowiązków Ubezpieczonego; COMPENSA zobowiązana jest 
na żądanie Ubezpieczonego, zapewnić mu dostęp do ww. materiałów 
informacyjnych w formie papierowej, elektronicznej lub w inny 
uzgodniony z nim sposób;
3) z zastrzeżeniem ust. 6, Ubezpieczony jest uprawniony do żądania 
należnego świadczenia bezpośrednio od COMPENSY, chyba że strony 
uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, 
jeżeli wypadek już zaszedł;
4) roszczenie o zapłatę składki przysługuje COMPENSIE wyłącznie 
przeciwko Ubezpieczającemu;
5) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność COMPENSY może ona 
podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu.
6. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym 
umową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może 
dochodzić roszczenia bezpośrednio od COMPENSY.”.

2. W § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 36 dodaje się ppkt k, o treści:
„k) narzędzia i urządzenia do uprawy działki przydomowej;”;  
2) pkt 38 ppkt d, otrzymuje brzmienie:
„d) armatura stanowiąca wyposażenie łazienki i WC,”;
3) pkt 38 ppkt f, otrzymuje brzmienie:
„f) elementy systemów zabezpieczenia mienia (kraty, żaluzje lub rolety 
antywłamaniowe), urządzenia domofonowe, klimatyzacyjne, wentylacyjne, 
instalacja antenowa i alarmowa,”;
4) pkt 38 ppkt j, otrzymuje brzmienie:
„j) punkty świetlne i źródła światła, wszelkie instalacje natynkowe,”;
5) pkt 38 ppkt k, otrzymuje brzmienie:
„k) baterie słoneczne (panele fotowoltaiczne), kolektory słoneczne, 
pompy ciepła;”;  
6) pkt 61 otrzymuje brzmienie:
„61) ZIEMIOPŁODY – plony roślinne pochodzące z gospodarstwa 
rolnego będącego w posiadaniu Ubezpieczonego rolnika, uzyskane  
w trakcie prowadzenia produkcji rolnej, zebrane i przechowywane,  
w zależności od ich rodzaju, w budynkach gospodarczych, budowlach, 
piwnicach lub kopcach znajdujących się na terenie posesji;”.

3. § 4ust. 3 pkt 15, otrzymuje brzmienie:
„15) będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia pojazdów ich 
ładunku lub nawierzchni ulic bądź dróg wskutek uderzenia pojazdu  
nie eksploatowanego przez osobę trzecią;”. 

4. W § 4 ust. 3, wprowadza się pkt 35 i 36, o treści:
„35) powstałych na skutek upadku drzew lub masztów, jeżeli został 
zaniedbany obowiązek ich konserwacji spoczywający na Ubezpieczonym;
36) w mieniu znajdującym się w budynkach wyłączonych z użytkowania.”.

5. § 8 ust. 16 – uchylony.

6. § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, otrzymują brzmienie:
„1) dla budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
ubezpieczonych w wariancie podstawowym oraz odpowiedzialności 
cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – zgodnie 
z postanowieniami Ustawy o  ubezpieczeniach obowiązkowych, przy 
czym: 
a) dla budynków mieszkalnych wraz ze stałymi elementami, o ile  
nie umówiono się inaczej:  
i) według wartości odtworzeniowej (nowej) – dla mienia, którego stopień 
zużycia wynosi do 40%, 
ii) według wartości rzeczywistej – dla mienia, którego stopień zużycia 
wynosi powyżej 40%,
b) dla pozostałych budynków, o ile nie umówiono się inaczej:  
i) według wartości odtworzeniowej (nowej) – dla mienia, którego 
stopień zużycia wynosi do 10%, 
ii) według wartości rzeczywistej – dla mienia, którego stopień zużycia 
wynosi powyżej 10%;
2) dla mienia ubezpieczonego w wariancie rozszerzonym:
a) dla budynków mieszkalnych wraz ze stałymi elementami, o ile  
nie umówiono się inaczej:  
i) według wartości odtworzeniowej (nowej) – dla mienia, którego 
stopień zużycia wynosi do 40%,
ii) według wartości rzeczywistej – dla mienia, którego stopień zużycia 
wynosi powyżej 40%,
b) dla pozostałych budynków, o ile nie umówiono się inaczej:  
i) według wartości odtworzeniowej (nowej) – dla mienia, którego stopień 
zużycia wynosi do 10%, 
ii) według wartości rzeczywistej – dla mienia, którego stopień zużycia 
wynosi powyżej 10%.”.

7. W § 15 dodaje się pkt 13, o treści:
„13) dla narzędzi i urządzeń do uprawy działki przydomowej, 
ubezpieczonych w ramach ruchomości  domowych – 15% sumy 
ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń 
losowych;”. 
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8. W §19 dodaje się pkt 10, o treści:
„10) dla narzędzi i urządzeń do uprawy działki przydomowej, 
ubezpieczonych w ramach ruchomości  domowych – 15% sumy 
ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem  
i rabunku.”. 

9. Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.

10. Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Zarząd Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą  
nr 159/2015 z dnia 20 października 2015 roku i ma zastosowanie  
do umów zawieranych od dnia 20 października 2015 roku.
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Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu


